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Poznań, dnia 12 listopada 2021 r. 

 

ZAMAWIAJĄCY:  

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. Nr 406, 61 - 441 Poznań, woj. Wielkopolskie, Polska,  

KRS: 0000134012, REGON: 630303454, NIP: 7781016062, tel. +48 616686984, fax +48 616686992 

PEŁNOMOCNIK:  

GJW Gramza i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska siedzibą w Poznaniu,  

ul. Szelągowska 27, 61-626 Poznań 

WYJAŚNIENIA  TREŚCI  SPECYFIKACJI  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą: 

„Aranżacja części  powierzchni  „0” parteru budynku biurowo -usługowego z 

parkingiem podziemnym zlokalizowanego w Poznaniu przy ul.  Za Bramką nr 1 

potrzeby Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Poznania z  podziałem na 3 

części”  

Numer niniejszego postępowania,  jak i  został  nadany przez Zamawiającego:  

ZP/WCWI/2021/10 

Zamawiający niniejszym udziela wyjaśnień treści SWZ w związku ze złożonymi zapytaniami przez 

wykonawców do Części I zamówienia: 

Pytanie 1: 
„Zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert. Swoją prośbę motywuję faktem, że 
pragniemy przygotować korzystną i kompletną ofertę. Przypadające w okresie przygotowania ofert 
święto powoduje trudności w wycenie prac objętych postępowaniem i uzyskanie od kontrahentów i 
firm serwisujących rzetelnych ofert, jednocześnie spełniających wymagania Zamawiającego opisane w 
dokumentacji.?” 
 
Odpowiedź 1: 
Na ten moment Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofertą. 
 
Pytanie 2: 
„Zgodnie z informacją zawartą w opisie do projektu kontrolą dostępu objęte mają zostać 3szt drzwi, 
natomiast rysunki wraz z przedmiarem prac wskazują tylko 2szt. Proszę o informację ile drzwi należy 
objąć kontrolą dostępu.” 

Odpowiedź 2: 
Kontrolą dostępu objęte są 2 sztuki drzwi zgodnie z rysunkiem ES-04. 

Pytanie 3: 
„Proszę o potwierdzenie, że dostawa i montaż systemu kolejkowego jest poza zakresem Wykonawcy.” 

Odpowiedź 3: 
Dostawa i montaż systemu kolejkowego jest poza zakresem Wykonawcy. Wykonawca powinien 

jedynie przygotować okablowanie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu kolejkowego. 

 
 
 



 

2 

Pytanie 4: 
„Prosimy o podanie bardziej szczegółowej specyfikacji dotyczącej urządzeń aktywnych (switchów) w 

punkcie dystrybucyjnym. Obecne parametry pozwalają na dużą rozpiętość cenową.” 

Odpowiedź 4: 
Przełączniki sieciowe – 48 porty zgodnie z rysunkiem ES-03. Uwaga: 4 są w zakresie Inwestora.  

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że opracowywane są odpowiedzi na pozostałe pytania 

wykonawców, które zostaną opublikowane w późniejszym terminie.  

 

/Ewa Rostkowska / 

 


